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أرقام أساسية (داخل سوريا)
۱۳٫٥مليون

محتاجاً 

٤٫٦مليون
فى مناطق محاصرة 

ويصعب الوصول إليها

٦٫٥مليون 
نازحاً داخلياً 

منذ بداية ۲۰۱٦، نجحت األمم المتحدة والشركاء في توصيل المساعدات متعددة القطاعات  إلى 
۷۷۸,۰۰۰ شخص من المدنيين في األماكن المحاصرة والتى يصعب الوصول إليها، من خالل 
إلى ما  لتصل  الوكاالت  بين  أممية مشتركة  قافلة  إرسال ۳٦  تم  الوكاالت.  بين  عمليات مشتركة 
يقرب من ٦٦۰,۰۰۰ شخص. كما أرسلت األنروا ۲۱ قافلة للمساعدات متعددة القطاعات لتصل 
إلى ۱۹,۰۰۰ شخص في يلدا وببيال وبيت سهم، من ضمنهم اآلف السكان من وفي اليرموك. كما 
أكثر من ۱۰۰٫۰۰۰ شخص  احتياجات  لتغطية  إنزاالت جوية  بـ ۱٤  العالمي  الغذاء  برنامج  قام 

بحاجة للمساعدة. 

يستمر النزاع في التسبب في المزيد من النزوح جاعالً تحركات النازحين 
حول بنغازي مؤشراً لزيادة مخاطر التعافي المبكر في المنطقة. ال تزال 
حماية الالجئين والمهاجرين أولوية مع وصول العدد التقديري لألشخاص 
الذين يسافرون بحراً من ليبيا إلى أوروبا إلى ۲٤,۰۰۰ شخص هذا العام 
مما يعني زيادة  قدرها ۹۰٪ مقارنة بـ۲۰۱٥. ساعد  مبلغ الـ۱۲ مليون 
دوالر المتلقى من الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ على سد فجوات 
الغذاء والدواء، ولكن حذر خبراء الصحة من تفشي األمراض  مخزون 
المياه والصرف الصحي  تفاديها حال تمويل أنشطة  التي يمكن  واألوبئة 

واإلصحاح. 

القوات  يد  على   ۳۰۱ وأُصيب  فلسطينيون   ٤ قُتل  مارس   ۲۲ منذ 
أُصيب  التظاهرات.  جراء  وقعت  التي  االشتباكات  خالل  اإلسرائيلية 
في  إسرائيلية  عام  نقل  حافلة  في  انفجار  وقوع  جراء  إسرائيلياً   ۲٥
القدش الشرقية. نزح ۳۰٥ شخصاً وتأثر ٦۸۳ بشكل عام جراء هدم 

۱۸٥ منشأة فلسطينية على يد القوات اإلسرائيلية. 

أنحاء  في  مقاطعة   ٥۳ على  الغزيرة  الموسمية  قبل  االمطار  أثرت 
باكستان. منذ مارس ۲۰۱٦ أتلف ما يقرب من ۳,۰۰٦ منزالً وأصيب 
خيبر  إقليم  من  نصفهم  ولقى ۲۸٦ شخص مصرعهم،  ۲۳٥ شخصاً 
باختونخوا. استأنف النازحون عملية العودة منذ ۱۱ أبريل والتي كانت 
توقفت منذ فبراير. تستمر عمليات العودة إلى شمال وزيرستان وجنوب 

وزيرستان وكرام وأوركزاي. 

محتاجاً

۱۰
مليون

نازحًا داخلياً

۳٫٤
مليون

۰٫٦
مليون

عائداً

ال تزال األزمة اإلنسانية في العراق واحدة من االسوأ على مستوي العالم، مع وصول عدد الذين 
بحاجة إلى مساعدات إلي الضعف في ۲۰۱٥. تستمر الزيادة في النزوح بسبب استمرار الحمالت 
العسكرية ليتخطى بذلك عدد النازحين الجدد في األنبار الـ٥۸,۰۰۰ شخص منذ بداية شهر مارس. 
رفع الشركاء اإلنسانيون مستوى االستجابة من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة، خاصة في قطاع 
المياه والصرف الصحي واإلصحاح والمأوى والصحة. ال تزال األوضاع اإلنسانية في الفلوجة 

الغذاء  أسعار  ارتفاع  مع  القلق،  تثير 
واستنفاذ االمدادات الغذائية والطبية. 

الهجرة إلى أوروبا عبر البحر*
في ظل ندرة فرص الدخول إلى أوروبا، يعرض آالف 
األشخاص أنفسهم للخطر عن طريق السفر عبر البحر 
باستخدام مسارات خطرة فارين من النزاعات و الفقر 

والمالحقة القضائية. 

 الجئاً ومهاجراً وصلوا إلى أوروبا 
عبر البحر فى ۲۰۱٦

شخصاً مات أو فُقد فى البحر
(حتى ۲۲ إبريل۲۰۱٦)

۱۸۰,۲٤٥

۱,۲۳۲

 ۲٤,۹۲۷

۱٥٤,۲۲۷
فى اليونان

فى ايطاليا

يؤثر تصاعد الصراع تأثير  مدمر على المدنيين األفغان خاصة في أقاليم 
بغالن وأوروزجان وغزني وحرات وهلمند وقندز. أبلغ ۲۳ إقليم من 
أصل ۳٤ عن وجود حاالت نزوح قسري ليبلغ عدد النازحين الجدد لهذا 
العام ۹۰,۰۰۰ شخص. أدت األمطار الغزيرة المصحوبة بالفيضانات 
(وإنهيار الكتل) في المناطق الشمالية الشرقية والغربية إلى مصرع ٤٤ 
شخص وإتالف ۷۸۸ منزالً وتدمير ۲٤۱ منزالً أخر، إعتباراً من ۱۷ 

أبريل.  

۱,۰۱۱,۷۱۲ وافدون فى ۲۰۱٥

فلة قا

تم الحصول على أرقام األشخاص فى المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة من القطاعات المتعدده*

۷۷۸٫۱۷٥أشخاص تم الوصول اليهم

فى مناطق يصعب
الوصول إليها ۱۱٫٦٥۲٫٤ فى مناطق محاصرة٪ 

*http://missingmigrants.iom.int/

۱٫۰٦۳
فى أسبانيا

 
*

 

٦,٤۲۷

قتيًال

۳۰,٥۸٦

جريح

۲٫۸
مليون

بالرغم من أن الهدنة القتالية التي دخلت حيز التنفيذ في ۱۰ أبريل جلبت بعض الراحة لسكان اليمن، 
فإن اإلشتباكات المحلية المسلحة والهجمات المواجهة مازالت مستمرة في بعض أنحاء البالد. زاد 
النزوح الداخلي بنسبة ۱۳٪ ما بين شهري مارس وأبريل ليصل عدد الفارين من منازلهم إلى ۲٫۸ 
مليون شخص. كما وصل عدد األشخاص الذين فروا من البالد منذ تكثيف الصراع إلى ۰۰۰,۱۷٦، 
معظمهم باحثين عن ملجأ في منطقة القرن األفريقي على الرغم من المخاوف المتعلقة بالسالمة 
واألمن. واستمر عدد القتلى والجرحي في االزدياد. وتسببت األمطار الغزيرة يومي ۱۳-۱٤ إبريل 

في فيضان مفاجئ في سبع محافظات ونتج عنها 
۲٤ حالة وفاة وتضرر ما يقرب من ٤۹,۰۰۰ 

شخص. ٥۷

إنزال جوي

۱٤
  

٪

     

 ً الجئاً وطالبا للجوًءنازحاً داخلياًمحتاجا

فى فلسطين

۲٫۳ مليون
محتاجاً

فى غزه

۷٥,۰۰۰
نازحاً داخلياً

محتاجاً 

الجئ باكستاني
(حتي۸ فبراير ۲۰۱٦)

 ضحايا مدنيين
(حتي۸ فبراير ۲۰۱٦)

عائلة عائدة عائلة نازحة
حتى مارس ۲۰۱٥

عائلة عائده 
فى ۲۰۱٦

نازحاً جديدا
(۱يناير - ۲٦مارس ۲۰۱٦)

المستهدفون بالمساعدات

۰٫٤۱۰۰,۰۰۰۱٥۰,۰۰۰مليون۲٫٤مليون

۸٫۱ مليون

۲۳۷,۱۱۲ ۱,۹٤۳* 

۳٫٥ مليون ۹۰,۱۱۹
۱۷٤,٤٤۹

 

۱۲۹,۰۱۲۱٦,۲۳۹

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (حتي ۲۷ أبريل / نيسان ۲۰۱٦)
اليمنالعراقاألزمة السورية

باكستانأفغانستاناألرض الفلسطينية المحتلة

عائدونالجئوننازحون داخلًيانزاع/إنعدام أمن

زالزلفيضاناتمياه وإصحاحسبل المعيشةأمن غذائيحماية

إعصار

ليبيا

www.reliefweb.int   www.unocha.org

الحدود واألسماء والتسميات الموضحة والمستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقراراً أو قبوالً رسمياً من قبل األمم المتحدة.  

  المصادر: قسم رسم الخرائط التابع لألمم المتحدة، وأوتشا، وشركاء األمم المتحدة         استخالص أراء: Qamar@un.orgتاريخ اإلنتاج: ۳ مايو/أيار ۲۰۱٦        

 ترکيا

تونس 

الجزائر 

لبنان
 فلسطين

 األردن ليبيا
 مصر

المملكة العربية السعودية 

الكويت 

ايران

البحرين 
قطر 

اإلمارات 
العربية المتحدة

سلطنة عمان 

 اليمن

 باکستان

سورية
اسرائيل  أفغانستان العراق

مهاجراً


